
 

 

Thông Báo và Xác Định Trách Nhiệm 
Notice and Finding of Responsibility 

Thông Báo và Xác Định Trách Nhiệm (NFR) này đang được gởi là thông báo ban đầu của quý vị 
hoặc bởi vì số tiền tham gia của quý vị đã thay đổi kể từ khi NFR sau cùng đã được gởi. Thông báo 
này là một lời nhắc nhở rằng quý vị có trách nhiệm chi trả một phần dịch vụ chăm sóc của quý vị 
theo quy định của Bộ Y Tế và Xã Hội (DSHS). Xem RCW 43.20B.430, 43.20B.435 và WAC 388-
835-0940. Hãy nhớ, số tiền tham gia là khoản chia sẻ chi phí hàng tháng của quý vị về việc chăm 
sóc, hỗ trợ và điều trị tại trung tâm RHC. Quý vị được yêu cầu chi trả số tiền tham gia của quý vị 
mỗi tháng. Quý vị sẽ nhận được một báo cáo hóa đơn hàng tháng cùng với một bao thư gởi lại và 
một phiếu thanh toán. Phiếu này cần phải bao gồm khoản chi trả của quý vị. 

 
Văn Phòng Dịch Vụ Cộng Đồng (CSO) của DSHS tính khoản bắt buộc của quý vị theo đúng WAC 
388-513-1380 và số tiền đó được đưa vào trong thư này. Văn phòng CSO xác định chi phí tham gia 
của quý vị được dựa vào việc kiểm tra các nguồn lực tài chánh của quý vị. 

 
Vì sao có sự thay đổi? 
Số tiền tham gia của quý vị thay đổi vì thu nhập và chi phí của quý vị thay đổi. Văn phòng CSO tính số 
tiền tham gia mới của quý vị được dựa vào thông tin mới đã cung cấp và thông báo cho quý vị biết 
việc thay đổi về số tiền tham gia của quý vị. 

 
Nếu tôi không đồng ý với Thông Báo và Xác Định Trách Nhiệm (NFR) này thì sao? 
Nếu quý vị không đồng ý hoặc thắc mắc, quý vị có thể gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng CSO 
theo đường dây miễn phí số 1-877-501-2233 để xem xét lại tài khoản của quý vị. 

 
Nếu quý vị vẫn không đồng ý và muốn khiếu nại thông báo này, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều 
trần hành chánh trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này. Yêu cầu của quý vị phải 
được trình bày bằng văn bản và gởi lại một bản sao thư này theo địa chỉ sau đây: 

 
ATTN: Office of Administrative Hearing (OAH) 
PO Box 42489 
Olympia, WA 98504-2489 

 
Quý vị sẽ được thông báo bằng thư, thời gian và địa điểm tiến hành phiên điều trần. Một thẩm phán 
luật hành chánh sẽ xét xử hồ sơ của quý vị và đưa ra một quyết định về thông tin mà quý vị trình 
nộp. 

 
Nếu tôi không chi trả thì sao? 
Nếu quý vị không chi trả khoản nợ này, bộ có thể thực hiện thêm biện pháp truy thu bằng cách 
nộp đơn xin nắm giữ quyền thế chấp tài sản của quý vị, tịch thu động sản của quý vị bao gồm 
nhưng không giới hạn đối với các tài khoản ngân hàng và/hoặc sai áp lương của quý vị. Chúng tôi 
cũng có thể yêu cầu tòa án hoặc Sở An Sinh Xã Hội hay nguồn thu nhập khác để chỉ định một cơ 
sở nơi quý vị đang cư trú làm đơn vị được trả tiền. Bộ không có nghĩa vụ phải thông báo cho quý 
vị biết thêm bất kỳ biện pháp nào nữa. 
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